Zápis č. 1/14/1 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 10.12.2014
Přítomni:

Omluvena:

Jiří Kaňok
Ing. Ludmila Baranová
Ing. Jan Krupa
Pavel Peterek
Magda Otčenášková

Jednání započalo v 16:00 hod. Žádný z členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání
jednání KV.
Program: 1) jednací řád výborů zastupitelstva obce Dobrá
2) různé
- rámcový plán
– materiály pro ZO
Předseda předložil návrh na stálého zapisovatele zápisů z kontrolních výborů, ing. Ludmilu
Baranovou.
Usnesení KV č. 01/14/1
KV schvaluje stálého zapisovatele zápisů z kontrolních výborů, ing. Ludmilu Baranovou.
Návrh byl schválen 4-0-0
Předseda seznámil členy se složením KV a dále členové předali své kontakty pro vzájemnou
komunikaci KV.
Ad 1) Předseda seznámil členy s posláním, činnosti a se systémem práce kontrolního výboru, kde
jednací řád je normou, která upravuje přípravu, způsob jednání a rozhodování výborů a
zabezpečování plnění jejich rozhodnutí, vymezuje postavení, pravidla kontrolní činnosti a
náplně činnosti výborů.
Usnesení KV č. 01/14/2
Členové KV berou na vědomí „Jednací řád výborů zastupitelstva obce Dobrá“
Schváleno 4-0-0
Ad 2) Různé:
Rámcový plán
- Členům byl předložen nástin tvorby rámcového plánu činnosti kontrolního výboru na rok
2015. Rámcový plán a kdo bude z členů KV zodpovídat za předložení vypracovaných zpráv
bude projednáno na příštím KV. Zprávy budou vypracovány pracovníky OÚ. Spolupráce
pracovníků OÚ a KV bude zajišťována prostřednictvím paní Gorošové, vedoucí správního
odboru OÚ. Zprávu bude předkládat člen KV na jednání výboru, dle termínu uvedeného v
rámcovém plánu, za přítomnosti zpracovatele zprávy popřípadě vedoucí odboru.
Předseda KV přednesl návrh, aby se KV scházel dle potřeby 6-7 za rok. Termíny budou
upřesněny. Bylo dohodnuto, že jednání KV budou v pondělky, v 16.00 hod.
Materiály pro ZO
-Předseda informoval členy o konání 1. ZO dne 15.12. a byly projednány materiály
pro jednání OZ.
- K obecně závazným vyhláškám č. 5/2014 a 6/2014 nebyly připomínky.
- K materiálu č.8 - žádosti kompenzaci škody za zatížení pozemku věcným břemenem,
se vedla obsáhla diskuse. Jelikož nebyl podán bližší výklad předkladatelem materiálu,
na základě předloženého právního stanoviska advokátní kanceláře MKP se členové KV
spíše přiklánějí k tomuto stanovisku.
- K materiálu č.9 - odprodej pozemku parc. č. 2284 v k.ú Dobrá, členové KV doporučují ke
schválení ZO, prodejní cenu jako součet stanovení ceny pozemku dle znaleckého
posudku a ceny za vypracování znaleckého posudku. Důvod tohoto doporučení je, že
obci vznikly náklady na vypracování posudku, které jsou vyšší než nabízená cena.
Zapsala: ing. Ludmila Baranová
Jiří Kaňok vr.
předseda KV

